1

การตัดสิ นใจบริโภคอาหารเพือ่ สุ ขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
THE DECISION OF CONSUMER TO TAKE HEALTHY FOODS IN BANGKOK
วิลยั วรรณ จันทะมา

บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ น
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่เริ่ มคานึ งถึงผลกระทบต่อสุ ขภาพจากการบริ โภค
อาหารที่ไม่ถูกสุ ขลักษณะและเริ่ มหันมาสนใจอาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้น จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามที่
ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) Reliability) โดยค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) รวมเท่ากับ 0.9697 เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่ การเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่
โดยใช้วธิ ี LSD และสถิติการถดถอยพหูคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการศึกษา พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริ ญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีช่วงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป มีการ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพโดยรวมอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด เมื่ อพิจารณาปั จจัยด้านส่ วนประสมทาง
การตลาดเป็ นรายด้าน พบว่าส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคามีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด และผลการทดสอบสมมติฐาน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพแตกต่างกัน อย่างมีมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้ ปัจจัยส่ วนประสม
ทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่ระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Abstract
The objectives of this study were 1) to study demography factors such as sex, age, marriage status,
degree of study, occupation and average monthly income that affected to the decision to take healthy foods of
consumers in Bangkok. 2) to study marketing mix factors which related to decision making such as product,
price, place, promotion affected to the decision to take healthy foods of consumers in Bangkok. The sample
group was 400 people of consumers in Bangkok. The questionnaire was used to be a tool for collecting the
data with the total Cronbach’s Alpha 0.9697. The data collected were analyzed by using the frequency,
percentage, mean and standard deviation. The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), Oneway ANOVA (F-test), in case of its had statistical significant different testing a pair of variables by LSD was
used to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple Regression Analysis.
The results of study showed that the most of the respondents are female, aged between 26-33 years
old, with single marital status, have bachelor’s degree, work as employee of private company, have average
monthly income more than 50,000 baths. The Decision to take healthy foods are at the highest level, when
focus in a part showed that price has the highest mean. Moreover, the results of hypothesis testing showed that
demography factors of consumers in Bangkok with age, degree of study, and average monthly income make
the decision to take healthy foods differently at statistical significance of 0.05 levels. Futhermore, marketing
mix factors such as product, price and place had effect to the decision to take healthy foods of consumers in
Bangkok at statistical significance of 0.05 levels.
Keywords: Consumer purchasing decisions, Demography, Marketing Mix, Healthy Foods
บทนา
กลุ่มโรค NCDs (Noncommunicable diseases) หรื อโรคไม่ติดต่อ เป็ นปั ญหาสุ ขภาพอันดับหนึ่ งของ
โลกทั้งในมิติของจานวนการเสี ยชี วิตและภาระโรคโดยรวม โดยกลุ่มโรค NCDs ที่พบการเสี ยชี วิตมากที่สุด
ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด รองลงมาคือ โรคมะเร็ ง โรคทางเดินหายใจเรื้ อรัง และโรคเบาหวานตามลาดับ
โดยปั ญหาดังกล่ าวก่ อให้เกิ ดการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะและส่ งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมอย่าง
รุ นแรง ส าหรั บ สถานการณ์ ใ นประเทศไทยนั้น กลุ่ ม โรคไม่ ติ ดต่ อยัง คงเป็ นปั ญหาสุ ข ภาพอัน ดับ หนึ่ ง ของ
ประเทศทั้งในมิติของจานวนการเสี ยชี วิต และภาระโรคโดยรวม ซึ่ งเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันกับสถานการณ์
โลก โดยที่โรคไม่ติดต่อที่เป็ นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกได้แก่ โรคมะเร็ งรวมทุกประเภท รองลงมาคือ โรค
หลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด (กระทรวงสาธารณสุ ข กรมควบคุมโรค กองโรคไม่ติดต่อ , 2562)ซึ่ ง
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สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้ อรังเป็ นโรคที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้ อโรคและไม่ได้ติดต่อจากคนสู่ คนแต่เป็ นโรคที่
เกิ ดจาการใช้ชีวิตประจาวันที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็ นการไม่ออกกาลังกาย ความเครี ยด พักผ่อนไม่เพียงพอ
การสู บบุหรี่ และที่สาคัญที่สุด คือ การรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ไม่วา่ จะเป็ นการรับประทานอาหารรส
หวานจัด เค็มจัด อาหารที่มีไขมันสู ง อาหารปิ้ งย่าง รวมถึงการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ (นันทกร ทองแตง, 2562)
จากเหตุการณ์ และปั จจัยดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าสิ่ งที่สามารถป้ องกันและแก้ไขโรค NCDs ได้ดีที่สุด คือ
การรับประทานอาหารเพื่อสุ ขภาพที่เหมาะสม ส่ งผลให้ปัจจุบนั ทั้งภาครัฐและเอกชนทัว่ โลกรวมถึงในประเทศ
ไทยหันมาให้ความสาคัญในการส่ งเสริ มประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาบริ โภคอาหารที่ก่อให้เกิ ดผลดี ต่อ
สุ ขภาพและป้ องกันโรคต่างๆเพิ่มมากขึ้น จนเกิดเป็ นเทรนด์การบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพในช่วงทศวรรษที่ผา่ น
มา จากการสารวจของ Euromonitor พบว่า มูลค่าตลาดอาหารเพื่อสุ ขภาพทัว่ โลกมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
และคาดการณ์วา่ ภายในปี 2560 มูลค่าตลาดจะสู งถึง 1 ล้านล้านดอลลาห์สหรัฐ หรื อประมาณร้อยละ 15 ของ
มูลค่าอาหารและเครื่ องดื่ มทั้งหมด ประเทศที่บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพเป็ นอันดับต้นๆของโลกส่ วนใหญ่เป็ น
ประเทศที่มีกาลังซื้ อค่อนข้างสู ง เช่น สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี ฝรั่งเศส และจีน ในประเทศไทยนั้นคาดว่าแนวโน้ม
ของอาหารเพื่ อสุ ข ภาพในไทยยัง คงเติ บโตต่อไป โดยมี ปั จจัย สนับ สนุ น อย่างเช่ น เทรนด์ดูแลห่ วงใยใส่ ใ จ
สุ ขภาพ ซึ่ งเป็ นพฤติกรรมเด่นชัดมากขึ้นในกลุ่มผูบ้ ริ โภคทุกช่วงวัย หรื อความสาคัญต่อการดูแลและเสริ มสร้าง
ภาพลักษณ์ของตัวเองทั้งรู ปร่ างหน้าตาให้ดูดีและประทับใจแก่คนรอบข้าง รวมถึงทิศทางประชากรที่ค่อยๆก้าว
เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ยิง่ กระตุน้ ให้ตอ้ งดูแลสุ ขภาพมากขึ้น (ศูนย์อจั ฉริ ยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร, 2560)
จากข้อมูลข้างต้น ผูว้ ิจยั จึงทาการศึกษาเรื่ องการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร ตามปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึ กษา อาชี พ รายได้
เฉลี่ ยต่อเดื อน และส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิ ตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ ม
การตลาด เพื่อเป็ นแนวทางให้ผทู ้ ี่สนใจหรื อเป็ นเจ้าของธุ รกิจร้านอาหารเพื่อสุ ขภาพ ได้ทราบถึงความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค รวมถึ งพฤติกรรมการตัดสิ นใจเลื อกบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ เพื่อสามารถนาไปปรับใช้และ
พัฒนากลยุ ท ธ์ ท างการตลาดและการบริ หารงานต่ า งๆเพื่ อ ให้ตรงกับ ความต้อ งการและความพึ ง พอใจของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครมากที่สุด
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัย
1 เพื่อศึกษาปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชี พ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ที่ส่งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
2 เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่ องทางการจัดจาหน่ าย และการ
ส่ งเสริ มการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
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วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
1. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับปัจจัยประชากรศาสตร์
ประชากรศาสตร์ หรื อ Demography มีรากศัพท์มาจากภาษากรี ก 2 คา คือ Demo = people คือ ประชากร
และ Graphy = description หรื อ study คือ การบรรยายหรื อการศึกษา ดังนั้น ประชากรศาสตร์ (Demography) จึง
เป็ นการพรรณนาหรื อศึกษาเกี่ ยวกับคนหรื อประชากร (สุ คนธ์ ประสิ ทธิ์ วัฒนเสรี , online) สอดคล้องกับ
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538) ได้ให้คาจากัดความว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ ขนาด
ครอบครัว สถานภาพ รายได้ อาชีพ ระดับการศึกษา องค์ประกอบเหล่านี้ เป็ นเกณฑ์ที่นิยมนามาใช้ในการแบ่ง
ส่ วนการตลาด
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาด
ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) กล่าวในเรื่ องส่ วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรื อ 4Ps) เป็ น
เครื่ องมือที่ประกอบด้วยสิ่ งต่างๆดังต่อไปนี้
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สิ่ งที่เสนอขายสู่ ตลาดเพื่อตอบสนองความจาเป็ นหรื อความต้องการของ
ลูกค้าให้เกิดความสนใจ การจัดหา การใช้หรื อการบริ โภคที่สามารถทาให้ลูกค้าเกิ ดความพึงพอใจ Armstrong
and Kotler (2009) ประกอบด้วยสิ่ งที่ สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ เช่ น บรรจุภณ
ั ฑ์ สี ราคา คุ ณภาพตราสิ นค้า
บริ การและชื่อเสี ยงของผูข้ าย ผลิตภัณฑ์อาจจะเป็ นสิ นค้า บริ การ สถานที่ บุคคล หรื อความคิด ผลิตภัณฑ์ที่ดีตอ้ ง
มีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลทาให้ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้
2. ราคา (Price) หมายถึง จานวนที่ตอ้ งจ่ายเพื่อให้ได้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การ หรื อเป็ นคุ ณค่าทั้งหมดที่
ลูกค้ารั บรู ้ เพื่อให้ได้ผลประโยชน์จากการใช้ผลิ ตภัณฑ์หรื อบริ การคุ ม้ กับเงิ นที่จ่ายไป ราคาเป็ น P ตัวที่สองที่
เกิ ดขึ้น ถัดจาก Product ราคาเป็ นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่างคุ ณค่า (Value) ของ
ผลิตภัณฑ์กบั ราคา (Price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั ถ้าคุณค่าสู งกว่าราคาผูบ้ ริ โภคจะตัดสิ นใจซื้ อ วิธีกาหนดราคาก็มีอยู่
ด้วยกัน 3 แบบ คือ กาหนดราคาตามความต้องการของลูกค้า (มาจากการสารวจ) หรื อ กาหนดราคาตามตลาด
(สังเกตจากคู่แข่ง) หรื อ กาหนดราคาตามต้นทุน+กาไรที่ตอ้ งการ
3. ช่ องทางการจัดจาหน่ าย (Place) หมายถึ ง ช่ องทางที่ ลูกค้าจะสามารถเข้าถึ งผลิ ตภัณฑ์ของเราได้
รวมถึงวิธีการที่จะนาผลิตภัณฑ์หรื อบริ การนั้นๆไปยังผูบ้ ริ โภคให้ทนั ต่อความต้องการเพื่อเป็ นการกระตุน้ ความ
ต้องการบริ โภค
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4. การส่ งเสริ มการตลาด (Promotion) เป็ นการสื่ อสารการตลาดเพื่อทาให้ธุรกิ จสามารถสื่ อสารไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย และนาไปสู่ การโน้มน้าวให้กลุ่มเป้ าหมายตัดสิ นใจบริ โภคสิ นค้าหรื อผลิตภัณฑ์ นับว่าเป็ นหัวใจ
สาคัญของการตลาด โดยในปั จจุบนั สามารถทาการโฆษณาในสื่ อหลายรู ปแบบ หรื ออาจเป็ นการทากิจกรรม
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคได้มีส่วนร่ วม โดยใช้เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่มีหลากหลายประสมประสานกัน
3. แนวคิด และทฤษฎีเกีย่ วกับการตัดสิ นใจบริโภค
ศิ ริวรรณ เสรี รัตน์ (2541) ได้ใ ห้ค วามหมายเกี่ ย วกับ การตัดสิ นใจ (Decision Making) ว่า
กระบวนการเลือกจากหลาย ๆ ทางเลือกที่ได้พิจารณาอย่างดีวา่ เป็ นทางให้บรรลุวตั ถุประสงค์ ได้ในทุกๆเรื่ อง
จนนาไปสู่ การตัดสิ นทางเลือกที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสู งสุ ด สอดคล้องกับ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) ที่กล่าว
ว่า การตัดสิ นใจ หมายถึ ง กระบวนการที่สาคัญและอยู่ภายในจิตใจของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งเป็ นกระบวนการในการ
เลือกที่จะกระทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่ งผูบ้ ริ โภคมักจะต้องตัดสิ นใจในทางเลือกต่างๆของ
สิ นค้าและบริ การอยูเ่ สมอ โดยที่เขาจะเลือกสิ นค้าหรื อบริ การตามข้อมูลและข้อจากัดของสถานการณ์ หลังจาก
เกิ ดสิ่ งกระตุ น้ ให้เกิ ดความต้องการของผูบ้ ริ โภคแล้วบางครั้ งผูบ้ ริ โภคอาจคิ ดไม่ตรงกับ การกระท าเสมอไป
ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อจึงเริ่ มขึ้น ขั้นตอนที่ผบู ้ ริ โภคทาการเลื อกสิ นค้าที่ตอ้ งการซื้ อ คื อ
กระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ (Consumer Purchase Decision Process) แบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอนดังนี้
1. การตระหนักถึงปัญหาหรื อความต้องการ (Problem or Need Recognition) เป็ นขั้นตอนแรกของการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คือการมองเห็นความแตกต่างระหว่างสถานการณ์ในอุดมคติกบั สถานการณ์จริ ง, Need or Want มา
กระตุน้ ให้เกิ ดการตัดสิ นใจ เพื่อที่ จะเติมเต็มส่ วนต่างระหว่างสภาพอุดมคติ กบั สภาพความเป็ นจริ ง เช่ น การ
พบว่านมในตูเ้ ย็นหมด หรื อพบว่าคอมพิวเตอร์ ที่ใช้อยูไ่ ม่สามารถทางานได้ เป็ นต้น
2. การแสวงหาข้อมูล (Search for Information) ภายหลังจากการมองเห็นปั ญหาแล้ว ผูบ้ ริ โภคจะเริ่ ม
ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาหรื อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
โดยจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อน (Internal search) และหากข้อมูลมีไม่เพียงพอก็จะหาจากแหล่งข้อมูล
ภายนอก (External search) ซึ่งเป็ นข้อมูลที่ผบู้ ริ โภคค้นคว้าหาจากแหล่งอื่นภายนอกที่ไม่ได้มาจากความทรงจา
3. การพิจารณาทางเลือก (Alternative evaluation) เมื่อผูบ้ ริ โภคได้ขอ้ มูลจากขั้นตอนที่ 2 แล้วก็จะ
ประเมินทางเลือกและตัดสิ นใจทางเลือกที่ดีที่สุดโดยจะคานึงถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับและตอบสนองความ
พึงพอใจได้ โดยการเปรี ยบเทียบข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของแต่ละสิ นค้าและคัดสรรในการที่จะตัดสิ นใจเลือก
ซื้ อจากหลากหลายตรายีห่ อ้ ให้เหลือยี่ห้อเดียว อาจขึ้นอยูก่ บั ความเชื่ อนิ ยมศรัทธาในยี่ห้อนั้นๆหรื ออาจขึ้นอยูก่ บั
ประสบการณ์ของผูบ้ ริ โภคที่ผา่ นมาในอดีต
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4. การตัดสิ นใจบริ โภค (Decision Making) โดยปกติผบู ้ ริ โภคจะใช้เวลาในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าแต่
ละชนิดไม่เท่ากัน คือ สิ นค้าบางอย่างต้องการเวลาในการตัดสิ นใจนาน ในขณะที่สินค้าบางอย่างก็ซ้ื อได้ทนั ที
4. ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับอาหารเพือ่ สุ ขภาพ
องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่ องอาหารสุ ขภาพว่า การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ ร่ วมกับการไม่
ออกกาลังกายจะเป็ นบ่อเกิดโรคเรื้ อรัง องค์การอนามัยโลกได้แนะนาอาหารสุ ขภาพดังนี้ (Siamhealth, online)
- รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน้ าหนักที่ปกติ
- ให้ลดอาหารไขมัน และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว
- ให้รับประทานอาหารพวกผัก ผลไม้ ธัญพืชเพิ่มมากขึ้น
- ลดอาหารที่มีน้ าตาล
- ลดอาหารเค็ม
สาหรับ National Health Service (NHS) ของประเทศอังกฤษได้นิยามอาหารสุ ขภาพไว้วา่ มีสองปั จจัยที่
ต้องคานึ งถึงได้แก่ 1) รับประทานอาหารที่ให้พลังงานสมดุ ลกับพลังงานที่ใช้ 2) รับประทานอาหารที่มีความ
หลากหลาย พร้อมทั้งกาหนดแนวทางอาหารสุ ขภาพไว้ดงั นี้ 1) ทุกท่านต้องรู ้จกั จานอาหารสุ ขภาพซึ่ งมีอาหาร
ทั้งหมด 5 หมู่ 2) ในจานอาหารสุ ขภาพจะบอกเราว่าควรจะรับประทานอาหารให้มีสัดส่ วนอย่างไร
สาหรับสมาคมโรคหัวใจประเทศอเมริ กาได้กาหนดอาหารสุ ขภาพไว้ดงั นี้
1.รับประทานผักและผลไม้เพิม่ โดยตั้งเป้ าให้รับได้วนั ละ 4-5ส่ วนทุกวัน
2.ให้รับประทานธัญพืชเพิ่ม Eat more whole-grain foods เนื่องจากผักและผลไม้มีไขมันต่า ใยอาหาร
สู งได้แก่ Whole-grain foods include whole-wheat bread, rye bread, brown rice and whole-grain cereal.
3.ให้ใช้น้ ามัน olive (มะกอก), canola (คาโนลา), corn (ข้าวโพด) or safflower (ดอกคาฝอย) oil
สาหรับปรุ งอาหารและจากัดจานวนที่ใช้
4.รับประทานไก่ ปลา ถัว่ มากกว่าเนื้อแดง เนื่องจากมีปริ มาณไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง
5.อ่านฉลากก่อนซื้ อหรื อรับประทานทุกครั้งเพื่อเลือกอาหารที่มีคุณภาพ
ในขณะที่ กองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และสถาบัน วิ จ ัย โภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล (2542) ได้คิดค้นโภชนบัญญัติ 9 ประการ ซึ่ งเป็ นข้อปฎิบตั ิการกินอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ดีของ
คนไทย ประกอบด้วย
1. กินอาหารครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากหลายและหมัน่ ดูแลน้ าหนักตัว
2. กินข้าวเป็ นอาหารหลักสลับกับอาหารประเภทแป้ งเป็ นบางมื้อ
3. กินพืชผักให้มากและกินผลไม้เป็ นประจา

7
4. กินปลา กินเนื้อไม่ติดมัน ไข่และถัว่ เมล็ดแห้งเป็ นประจา
5. ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
6. กินอาหารที่มีไขมันแต่พอเหมาะ
7. หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีรสหวานจัดและเค็มจัด
8. กินอาหารที่สะอาดปราศจากการปนเปื้ อน
9. งดหรื อลดเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลปัจจัยประชากรศาสตร์ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
เป็ นการศึกษาวิเคราะห์ค่าความถี่และค่าร้อยละ ของตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชี พและรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อน และศึกษาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการช่องทางการจัดจาหน่าย ด้านการ
ส่ งเสริ มการตลาด และปัจจัยการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร
ผลสารวจผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน พบว่า ผูท้ ี่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จานวน 288 คน คิดเป็ นร้อยละ 72.00 มีช่วงอายุระหว่าง 36 - 45 ปี จานวนทั้งสิ้ น 177 คน คิดเป็ นร้อยละ
44.25 มีสถานภาพโสด จานวนทั้งสิ้ น 205 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.25 มีระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จานวนทั้งสิ้ น
257 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.25 มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวนทั้งสิ้ น 287 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.75 มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป จานวนทั้งสิ้ น 125 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.25
ปั จจัยด้านส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้านการส่ งเสริ มการตลาด พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร มี ความคิดเห็ นต่อปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาด โดยรวมทั้งหมดอยูใ่ นระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านราคา มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด เท่ากับ 4.42 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 ด้านช่องทาง
การจัดจาหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ตามลาดับ
การตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่ อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร มีการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพโดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37
ส่ วนที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
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พบว่า ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดื อนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ แตกต่างกัน อย่างมีมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 ส่ วน ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มี
เพศ สถานภาพสมรส อาชี พที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ 0.05
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัดสิ น ใจบริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ 0.05 ส่ วนตัวแปรส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05
ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
1. ปั จจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร แตกต่างกัน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุที่ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ แตกต่าง
กัน โดยที่อายุ 15 –25 ปี มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า อายุ 36 – 45 ปี นอกจากนี้ อายุ 15 –25 ปี มีการ
ตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า อายุ 46 – 55 ปี รวมถึง อายุ 15 –25 ปี มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า
อายุ 66 ปี ขึ้นไป อีกคู่หนึ่ งคือ อายุ 26 –35 ปี มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า อายุ 36 – 45 ปี นอกจากนี้
อายุ 26 –35 ปี มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า อายุ 46 – 55 ปี และอายุ 26 –35 ปี มีการตัดสิ นใจบริ โภค
โดยรวม น้อยกว่า อายุ 66 ปี ขึ้นไป จากผลดังกล่าวจะเห็นว่า ผูบ้ ริ โภคที่มีอายุมากขึ้นก็จะมีการตัดสิ นใจบริ โภค
อาหารเพื่อสุ ขภาพมากขึ้ น อาจเป็ นเพราะผูบ้ ริ โภคที่ มีอายุมากขึ้นเริ่ มที่ จะคานึ งถึ งสุ ขภาพของตัวเองมากขึ้ น
เพราะร่ างกายที่อาจจะเริ่ มไม่แข็งแรงเหมือนช่วงวัยเด็ก หรื อวัยรุ่ น รวมถึงเป็ นวัยที่หน้าที่การงานมัน่ คง รายได้
มากพอสมควร จึงมีอานาจจับจ่ายมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเห็นว่าการเจาะกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นวัยทางาน
ผูส้ ู งอายุ เป็ นสิ่ งที่เหมาะสม โดยพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จาหน่ าย ให้เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี้ จะทาให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น เช่ น ควรเน้นความสะอาด วัตถุ ดิบ
ปลอดสารพิษและสิ่ งเจือปน มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย รวมถึงออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และอาหารให้มี
ความสวยงามเพื่ อ ดึ ง ดู ด ใจลู ก ค้า ควรมี สิ น ค้า หรื อเมนู เ พื่ อ คนสู ง อายุ โ ดยเฉพาะ เช่ น อาหารเพื่ อ ผู ้ป่ วย
โรคเบาหวาน อาหารที่มีโภชนาการครบทุกหมู่ เป็ นต้น รวมถึ งมีบริ การขายทางช่ องทางออนไลน์และบริ การ
จัดส่ งเพื่อสนองข้อจากัดของเวลาหรื อชี วิตอันเร่ งรี บของผูค้ นวัยทางานที่ไม่สามารถจัดหาอาหารที่ดีต่อสุ ขภาพ
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ได้ครบทุกมื้อตามที่ตอ้ งการ หรื อการเลื อกโลเกชัน่ ร้ านค้าให้สอดคล้องกับกับรู ปแบบการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภค
เช่ น ร้านอาหารคลีนที่ผบู ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มกั จะเป็ นวัยทางานก็ควรมองหาทาเลที่เป็ นย่านศูนย์กลางของธุ รกิ จ
ร้านอาหารมังสวิรัติและร้านอาหารเจที่ผบู ้ ริ โภคมักจะเป็ นผูส้ ู งอายุหรื อผูป้ ่ วยควรตั้งใกล้สถานพยาบาลหรื อใกล้
แหล่งชุมชน
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่ มีระดับการศึกษาที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ แตกต่างกัน โดยที่ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า ระดับการศึกษา
ปริ ญญาโท ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ เสนอแนะจากผลการวิจยั นี้ วา่ ผูบ้ ริ โภคยิง่ มีการศึกษาสู ง ก็จะยิง่ ตัดสิ นใจในการ
บริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่มากขึ้น อาจเป็ นผลมาจากการที่ผทู ้ ี่มีการศึกษาที่สูงกว่าจะได้เปรี ยบมากกว่าในการ
เป็ นผูร้ ับสารที่ดีเพราะมีความรู ้ช่วยคัดกรองสารนั้น สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่เชื่ อถือได้ แต่จะไม่เชื่ อ
อะไรที่ ไ ม่มี หลักฐานหรื อมี เหตุ ผ ลรองรั บเพี ย งพอ จึ งท าให้สามารถรั บรู้ ถึ งข้อดี ของการบริ โภคอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพว่าจะส่ งผลดีต่อร่ างกายอย่างไรบ้างเพราะมีการศึกษาวิจยั และข้อมูลที่รองรับมากมายจากสถาบันต่างๆ
จึงควรพัฒนาส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจาหน่ าย เพื่อให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ ม นี้ โดยการตั้ง ราคาที่ เหมาะสมกับคุ ณภาพและปริ มาณ เนื่ องจากอาหารเพื่ อ
สุ ขภาพส่ วนใหญ่มีราคาที่ ค่อนข้างสู งมาจากวัตถุ ดิบที่เลื อกใช้ แต่หากผูบ้ ริ โภคมองเห็ นคุ ณประโยชน์ของ
สารอาหารว่าที่ เขาจะได้รับคุ ม้ กับเงิ นที่ เสี ยไปเลยทาให้ผูบ้ ริ โภคยอมจ่ายในราคาที่สูงเพื่อแลกกับอาหารที่ มี
คุณภาพดี แต่ถา้ หากตั้งราคาสู งเกินไปอาจทาให้ผบู ้ ริ โภคไม่ซ้ื อเช่นกัน เนื่ องจากในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคสามารถหา
ข้อมู ล ข่า วสารและมี ข ้อมู ลของราคาผลิ ตภัณฑ์จนเกิ ดการเปรี ยบเที ย บได้จากหลากหลายแหล่ ง โดยเฉพาะ
ช่องทางออนไลน์ที่เข้ามามีบทบาทเป็ นอย่างมากในปั จจุบนั
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครที่ มีรายได้ต่อเดื อนที่ ต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ แตกต่างกัน โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม
น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่าหรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีการ
ตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท รวมถึงรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ากว่า
หรื อเท่ากับ 10,000 บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้น
ไป เช่นเดียวกับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 –20,000 บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 20,000 บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อย
กว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท มีการตัดสิ นใจ
บริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท
มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 – 50,000 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 –
50,000 บาทมีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 50,000 บาทขึ้นไป และรายได้
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เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บาท มีการตัดสิ นใจบริ โภคโดยรวม น้อยกว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า
50,000 บาทขึ้นไป จากผลการวิจยั ดังกล่ าวแสดงว่า ผูท้ ี่มีรายได้ต่อเดื อนสู ง มีการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพที่มากกว่าผูท้ ี่มีรายได้ต่ ากว่า อาจจะเพราะเนื่ องจากว่าอาหารเพื่อสุ ขภาพมีราคาสู งกว่าอาหารทัว่ ไป แต่
สาหรับผูม้ ีรายได้สูงแล้ว จะมี มาตรฐานการดาเนิ นชี วิตที่ ดี มี อานาจการจับจ่ายใช้สอยสู ง ไม่ตอ้ งกังวลเรื่ อง
ปั ญหาทางด้านการเงิ น จึงสามารถคัดสรรสิ่ งที่ ดีที่สุดให้กบั ตัวเองเสมอ รวมถึ งเรื่ องอาหารการกิ นที่ ตอ้ งดี ต่อ
สุ ขภาพและสอดคล้องกับรู ปแบบชี วิตยุคใหม่ในด้านความสะดวกสบาย ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งเห็ นว่า การนาส่ วน
ประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มาพัฒนาเพื่อรองรับแนวโน้มความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่มดังกล่ าวจึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นในการทาธุ รกิ จที่เกี่ ยวกับอาหารเพื่อสุ ขภาพ ซึ่ งอาจต้อง
คานึ งถึ งทาเลที่ต้ งั ของร้ านที่ตอ้ งเดิ นทางได้สะดวก มีที่จอดรถพอเพียง มีบรรยากาศร้ านที่น่านัง่ โปร่ งสบาย มี
อาหารรสชาติที่ดี สี สันสวยงาม รวมถึงการมีช่องทางการชาระเงินที่หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น เงินสด,บัตรเครดิต
, E-Wallet, QR code ที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผูบ้ ริ โภค
2. ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจาหน่าย
ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด มี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ การตัดสิ น ใจบริ โภคอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพของผูบ้ ริ โภคใน
กรุ งเทพมหานคร
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านผลิ ตภัณฑ์ มีความสัมพันธ์ต่อการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของ
ผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ที่พบว่าความสะอาดเป็ นประเด็นที่สาคัญมาก
ที่ สุด จึ ง ต้องให้ค วามสาคัญกับเรื่ องนี้ มากที่ สุดเช่ นกัน ส่ วนลาดับ ถัดมาคื อ คุ ณภาพของอาหาร ควรควบคุ ม
คุ ณภาพให้มีม าตรฐานเดี ย วกัน รสชาติ ข องอาหารควรอร่ อยและสามารถสนองความต้องการลู กค้า การใช้
วัตถุ ดิบปลอดสารเคมีและสิ่ งเจือปน ควรมีการคัดสรรสิ่ งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าเสมอ ความหลากหลายของรายการ
อาหารและความสวยงามของอาหารและบรรจุภณั ฑ์ ก็สาคัญเช่นเดียวกัน เพราะการที่ลูกค้าจะเลือกซื้ อผลิตภัณฑ์
ของเรา สิ่ งแรกที่ลูกค้าสัมผัสและมองเห็นคือความสวยงามของอาหารและบรรจุภณ
ั ฑ์และความหลากหลายของ
อาหาร รวมถึงการสร้างชื่อเสี ยงของร้านโดยการควบคุมปั จจัยต่างๆข้างต้นให้คงที่เสมอ ก็จะสามารถดึงดูดลูกค้า
ใหม่ รวมถึงรักษาลูกค้าเก่าให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์ไปตลอด
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีความสัมพันธ์ต่อการบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค
ในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ที่พบว่า การแสดงราคาอาหารที่ชัดเจน เป็ นประเด็นที่
สาคัญที่สุด ซึ่ งเป็ นประโยชน์สาหรับทั้งเจ้าของกิ จการที่ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาตอบคาถามเรื่ องราคาและผ้บริ โภคที่
สามารถรู ้ ราคาได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาสอบถามเช่นกัน ทาให้การตัดสิ นใจบริ โภคได้ง่ายขึ้น รองลงมา ได้แก่
ราคาอาหารเหมาะสมกับปริ มาณและคุณภาพ เพราะผูบ้ ริ โภคสามารถหาข้อมูลเปรี ยบเทียบจากแหล่งต่างๆได้
ง่าย ถ้าราคาสู งเกินไป ผูบ้ ริ โภคก็จะไม่ซ้ื อผลิตภัณฑ์ ถัดมาคือ มีอาหารที่ราคาหลากหลายให้เลือกซื้ อ ก็เป็ นปั จจัย
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ที่สาคัญเช่นกัน เพราะการที่หลายราคาก็อาจเป็ นการกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคตัดสิ นใจง่ายขึ้น เช่น ช่วงสิ้ นเดือนที่เงิน
เหลือน้อยแต่ยงั อยากทานอาหารเพื่อสุ ขภาพก็อาจซื้ อผลิตภัณฑ์ราคาถูกลงมา แต่ถา้ ต้นเดือนที่การเงินคล่องตัวก็
ซื้ ออาหารเพื่อสุ ขภาพที่มีราคาสู งขึ้น เป็ นต้น ส่ วนการเปรี ยบเทียบราคาก่อนเลื อกรับประทานอาหาร ก็มกั เกิ ด
ขึ้นกับผูบ้ ริ โภคเสมอ เพราะทุกคนต้องการสิ่ งที่ดีที่สุดให้กบั ตนเอง ดังนั้นกิ จการก็ควรให้สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า
พร้อมกับการอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงของกิจการไปพร้อมกัน
ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาหน่าย มีความสัมพันธ์ต่อการบริ โภคอาหารเพื่อ
สุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั จึงเสนอแนะจากผลการวิจยั ที่พบว่า บรรยากาศร้ านน่านัง่ และ
โปร่ งสบายเป็ นข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด สะท้อนถึงไลฟ์ สไตล์ของผูค้ นในปั จจุบนั ที่มกั ไปทานอาหารในร้านที่มี
บรรยากาศดี มีสถานที่ถ่ายรู ป เจ้าของกิจการจึงควรคานึงถึงการปรับปรุ งร้านให้ตอบสนองความต้องการในข้อนี้
ลาดับถัดมาคือ ทาเลที่ต้ งั ของร้านเดินทางได้สะดวกและมีที่จอดรถเพียงพอ เนื่ องจากการจราจรในปั จจุบนั ที่ทา
ให้ผูค้ นเสี ย เวลาอยู่บ นท้องถนนในแต่ ละวัน ปั จจัย การเดิ นทางและสถานที่ จอดรถจึ งมี ค วามส าคัญต่ อการ
ตัดสิ นใจไปรับประทานอาหาร ถ้าเดินทางไม่สะดวกหรื อไม่มีที่จอดรถ ลูกค้าก็มกั จะไม่ไปสถานที่น้ นั ส่ วนการ
ขายทางออนไลน์และบริ การจัดส่ ง รวมถึ งชาระค่าอาหารด้วยหลากหลายช่ องทาง ได้แก่ เงิ นสด บัตรเครดิ ต,
บัตรเดบิต, E-Wallet, QR Code ก็มีความสาคัญ เพราะในปั จจุบนั การสั่งอาหารเดลิ เวอรี่ กาลังได้รับความนิยม
เพราะสามารถตอบสนองความสะดวกสบายของผูบ้ ริ โภคได้ รวมถึงการเข้าสู่ สังคมไร้เงินสดก็เป็ นปั จจัยที่ทาให้
กิจการต้องรองรับการชาระเงินในหลากหลายช่องทางเพื่อตอบสนองผูบ้ ริ โภคด้วยเช่นกัน
ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
1. การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาภาพมุมกว้างเรื่ องการตัดสิ นใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพที่ไม่
เฉพาะเจาะจงว่าเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพประเภทใด ซึ่ งในวิจยั ครั้งต่อไป อาจใช้ตวั แปรที่เป็ นประเภทอาหารเพื่อ
สุ ขภาพ ได้แก่ อาหารมังสวิรัติ อาหารเจ อาหารแมคโครไบโอติกส์ อาหารชี วจิ ต อาหารฟั งก์ชนั อาหารคลี น
เพื่ อ ให้ไ ด้ผ ลวิจ ัย ที่ เ ฉพาะเจาะจงมากขึ้ น ว่า ผูบ้ ริ โภคสนใจอาหารเพื่ อสุ ข ภาพประเภทใดมากที่ สุ ด เพื่ อให้
ผูป้ ระกอบการนามาใช้พิจารณาว่าควรมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใดมากที่สุดเช่นกัน
2. ควรท าการขยายขอบเขตงานวิ จ ัย ให้ ก ว้า งขึ้ น โดยท าการศึ ก ษาและวิ จ ัย ผู้บ ริ โภคที่ อ าศัย
นอกเหนือจากเขตกรุ งเทพมหานคร มี่เป็ นเมืองใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ เช่น ภาคเหนื อ คือจังหวัดเชี ยงใหม่ ภาคใต้
คือ สงขลาหรื อภูเก็ต ภาคตะวันออก คือ จังหวัดชลบุรีหรื อระยอง ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ คือ นครราชสี มา
หรื อขอนแก่น ซึ่ งจะทาให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลายจากทุกแหล่งข้อมูล เพื่อเป็ นประโยชน์ในการต่อยอดหรื อ
ตัดสิ นใจลงทุนของผูป้ ระกอบกิจการในภูมิภาคนั้นๆต่อไป
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